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ZÁPIS Z PODZIMNÍHO KULATÉHO STOLU 

(SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK) 

 

1. Aktualizovat stanovy Společenství 

2. Dodržovat zákony 

3. Jak to má být, aby SVJ fungovalo a byl tam podíl investora 

 

A. SVJ v Českých Budějovicích více jak 500 

B. NOZ mimo jiné zrušil: zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nařízení vlády č. 371/2004 Sb. 

…vzorové stanovy, Nařízení vlády č. 371/2004 Sb. …vzorové stanovy. 

C. Začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku Oddíl 5 (§ 1158 - §1222), na to 

navazuje „Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 

spoluvlastnictvím č. 366/2013 Sb“, jedná se o prováděcí nařízení vlády, které upravuje tři 

základní okruhy záležitostí související s úpravou bytového spoluvlastnictví v NOZ 
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Rozhodování je na vlastníkovi jednotky 

- odpovídá svým podílem za problémy, které mohou vzniknout, když SVJ nefunguje tak, jak má  

- v současné právní úpravě zákona se jen velmi obtížně řeší problémy společenství vzniklé 

platební nekázní členů SVJ (chybějící platby na společný účet SVJ)  

- oproti SVJ má výhodnější právní postavení bytové družstvo pro řešení platební nekázně členů 

BD (možnost až vyloučení člena BD a tím ztráta jeho družstevního podílu s právem na užívání 

bytu, přechod dluhů na nabyvatele při případném prodeji družstevního podílu členem BD)  

 

Zkušenosti s SVJ v Českém Krumlově (Vl. Neuman) 

- Prodej městských bytů nájemcům bytů (kvalita domů bez zásadních stavebně/technických 

nedostatků, město uvážlivě investovalo před prodejem domů)  

- Vše záleží na lidech, do jaké míry jsou schopni spolu komunikovat při řešení důležitých 

záležitostí týkajících se chodu domu  

- Při menším počtu členů SVJ je snazší cesta pro dohodu, je lehčí se sejít  

- Využití Programu Panel – příspěvek na úroky - ročně 30. 000,- Kč (půjčka 3.500.000,- Kč) 

- Rezerva na Kč na m2 

- Vybraný správce domu garantuje právní servis, služby apod. - sledování revizí, účetnictví 

(poplatek 120,-Kč měsíčně každý, kontakt na firmu pro opravu) 

 

Z návrhu stanov SVJ a případně z harmonizace s novým občanských zákoníkem do 31.12.2016 se 

stává komerční záležitost, problém s pochopením znění některých ustanovení stanov členy SVJ.  

- Na internetu je mnoho firem, které nabízejí, že za poplatek vytvoří stanovy 

- Srozumitelné znění stanov pomáhá při případných sporech v SVJ, je pro zúčastněné vhodnější 

vyřešení problému dříve než se do toho vloží soud na základě žaloby jedné ze stran sporu 

- Je nanejvýš důležité, aby výbor či předseda společenství ve spolupráci se správcem domu 

měsíčně řešil platební morálku členů SVJ 

- Statutární orgán musí konat, když zjistí nějaký nedostatek – musí ho zapsat do zápisu, uvést, 

co je třeba udělat, komunikovat např. s dlužníkem prostřednictvím návrhu splátkového 

kalendáře, snažit se najít řešení, nenechávat to na někdy později  

- Pokud někdo neplní své povinnosti týkající se úhrad – pak je to tak, že si vlastně od ostatních 

vlastníků půjčuje peníze 



Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

Možnost, když na shromáždění SVJ přichází málo lidí – je možnost hlasování mimo zasedání 

- Tento režim umožňuje dle NOZ spolurozhodování a za určitých okolností je výhodný (někdo 

je v zahraničí, mimo bydliště) x je to však náročnější pro výbor SVJ, který musí dodržet 

ustanovení zákona 

- Když vlastníci bytů nechodí na schůze, lze předat nájemníkům 

 

Změny 

- Soudní poplatek (když se zakládá společenství, první zápis 6.000,- Kč, změny 2.000,- Kč) 

- Když by někdo zvažoval vznik SVJ v domě, kde je méně než 5 bytových jednotek, je 

doporučení SVJ založit, protože za dluhy SVJ ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého 

podílu na společných částech, kdežto tam, kde není SVJ jsou z právního jednání týkajícího se 

společné věci všichni spoluvlastníci zavázáni společně a nerozdílně  

- Člen výboru SVJ nebo předseda společenství nemusí být vlastníkem jednotky v domě, 

omezení na vlastníka jednotky však mohou obsahovat stanovy SVJ 

- Bytové družstvo musí mít kontrolní orgán, stanovy SVJ mohou kontrolní orgán určit jako další 

orgán společenství, nesmí však mít vyhrazenou činnost patřící shromáždění nebo výboru 

či předsedovi  

- Stanovy – je důležitý jejich obsah, je třeba také zohlednit, aby ustanovení nebyla v rozporu 

s dobrými mravy, a to platí nejen pro SVJ ale i pro BD 

- Př.: převedl se byt do vlastnictví – většina lidí v domě je však v družstvu – rodina má problém, 

že je vlastníkem jednotky a chce si dát kolo do kolárny, ale není tam místo – má na to právo, 

ale její podíl na společných částech domu je malý – (družstvo použilo volný prostor pro jinou 

činnost) 

- - člen (předseda) statutárního orgánu – nemusí být vlastníkem jednotky v domě – výhoda 

bude nezaujatý 

- Funkční období statutárního orgánu může být neomezené, pokud není délka období uvedena 

ve stanovách SVJ, pak je 5 let 

- Nový statutární orgán – výbor, pokud stanovy neurčí, že je jím předseda společenství 

- Statutární orgán právnické osoby - má hmotnou odpovědnost  

- Úprava stanov – do 3 let od účinnosti nového občanského zákoníku – tj. do 31.12.2016, 

úprava některých obligatorních náležiostí – možnost sankcí  

- Úprava názvu dle požadavku nového občanského zákoníku – do 2 let – tj. do 31.12.2015 – 

možnost sankcí  
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Nový občanský zákoník  

- Režim je dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu  

- První úprava se nebude dotýkat bytu, které vznikly dle zákona 

- Obligatorní věci se musí zařadit do stanov, stanovy je potřeba upravit do 31.12.2016, jinak 

hrozba sankcí 

 

Sklep  

- Dle NOZ jednotka zahrnuje byt, jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných 

…. §1159.  Další §1160 pak uvádí, co je společnou částí domu. Sklep nenáleží k bytu, ale patří 

do společných částí domu, avšak je přenechán k výlučnému užívání majitelem jednotky.  

- Sklep může být stavební místnost uzavřená plnými dveřmi, nebo i klasická sklepní kóje 

s laťovými dveřmi  

 

§1194 OZ– společenství vlastníků nesmí podnikat  

 

Zpracovali final: 
Vladimír Zábranský (garant) 
Mgr. Petra Svobodová (právník) 
Dne 12. 12. 2016 


